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DENETİMİN DEĞERİNİN ÖLÇÜLMESİNE İLİŞKİN
GÜNCEL YAKLAŞIMLAR HAKKINDA TEMA NOTU
Denetim, kurum faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden,
bağımsız, objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyeti olarak tanımlanabilir.
Denetimin bu tanımı üzerinde genel bir uzlaşı olmakla birlikte, denetim faaliyeti
sonucunda yaratılan katma değerin tanımlanmasında ve ölçülmesinde yazında
farklı değerlendirmeler bulunmaktadır. Bununla beraber, küresel finans skandalları
ve ekonomik krizler sonrasında denetimin değerinin artırılması ve ölçülmesi
alanında yapılan çalışmaların da tatmin edici düzeye ulaşmadığı görülmektedir.
Farklı paydaşların farklı beklentilerinin olması ortak bir değer tanımı yapılmasını
zorlaştıran diğer bir etkendir. Katma değer oluşturulması;
• Denetlenen kuruluş açısından; finansal tablolara artan güvence neticesinde
faaliyetlerine duyulan güven ile kurumsal yönetim kapasitesinin artması,
• Mali tablo kullanıcıları açısından; mali tabloların karşılaştırıla bilirliğini
sağlayacak şekilde bir raporlama çerçevesine uygun olarak düzenlenmesi ve
kuruluşun gerçek finansal durumunu yansıtması,
• Denetimi yürüten denetçiler açısından; öngörülen çerçeveye uygun mali
tablolar üretilmesine yönelik olarak kurumsal yönetişim kapasitesinin artmasına
katkı sağlayarak şeffaflık ve hesap verebilirlik düzeyini artırmak, ve böylece
denetim metodolojisinin tatminkâr şekilde uygulanabilir hale gelmesi,
• Düzenleyici otoriterler açısından; uluslararası standartlara ve iç mevzuata uyum
seviyesinin artması,
• Toplumun geneli açısından; kaynakların optimum dağılımına destek
olunması olarak tanımlanabilir.
Denetimin doğrudan çıktısı denetim raporu olmakla birlikte, beklenen etkisi
denetlenen kuruluşun kurumsal yönetişim kapasitesinde iyileşme sağlanması ve
nihai olarak bir kamu değeri ve toplumsal gelişme yaratılmasıdır. Ancak, denetim
faaliyetleri neticesinde yaratılan etki her zaman çok kolay ölçülememektedir. Bir
takım performans göstergeleri kullanılmakla birlikte, denetim sonucunda
oluşturulan etkinin tamamının ölçülmesine yönelik somut kıstasların olmaması,
denetim
faaliyetleri
sonucunda
yaratılan
katma
değerin
ölçülmesini
zorlaştırmaktadır.
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Genel anlamda aşağıda yer alan unsurlarda sağlanan gelişmenin, denetim
kuruluşlarının faaliyetlerinin sonucunda oluşturulan değerin ölçülmesinde önemli
olduğu düşünülebilir;
• Denetlenen kuruluşta ve genel olarak toplumda sürdürülebilir bir gelişmeye
katkıda bulunmak ve yasal düzenlemeler başta olmak üzere daha geniş
anlamda toplumsal normları etkilemek,
• Denetimin öğretici ve kolaylaştırıcı fonksiyonlarının yaygınlaşmasını sağlamak,
• Toplum denetimden beklentilerini takip etmek ve buna yönelik çıktılar üretmek,
• Denetlenen kurumda operasyonel etkinliğin arttırılmasını sağlamak,
• Yenilikçiliğe ve yeni teknoloji kullanımının teşvik edilmesini sağlamak,
• Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin anlaşılmasına ve
gerçekleşmesine destek olmak,
• Denetim sonucunda oluşan katma değere ilişkin farkındalık ve
ilgi yaratarak denetim ve denetim kurumlarına olan güvenin
artmasına katkı sağlamak,
Bu panel ile kamu ve özel sektör denetimlerini gerçekleştiren temsilcilerinin
denetimin katma değerinin tanımlanması ve ölçülmesi konusundaki yaklaşımları
ile iyi uygulama örneklerinin paylaşılması ve bu alanda yapılacak yazın
çalışmalarına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

